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Hierin de stukken betr. organisaties, waarvoor (nog)
geen afzonderlijk OD^la gerormd; voort» aetiea en y«-

aotiea, die niet in een der hierna volgende OD'« kruinen
worden opgenomen, terwijl bundeling tot een niew OB
ui«t aogelijk, of (nog) niet nodig ia.

OF ROO^S-KATHOLIEirE

Hierin de «tukken b«tr. acties «a reaetie» van H. K
organisaties, kerkelijke, politieke, enz., {K.V.P.

, verenigingen, periodielcen, dagblaaen,,

Hierin de «tukken bet r. de politieke inliohtingendlenat
binnen "De Katholieke Actie*. Omtrent de organi*atie
van deze inlichtingendienst weten wij oog zeer weinig,
B3t* kam hierin waarschijnlijk enige verbetering brangej

Hierin aotioa en reacties van kerkelijke zijde, uit
kerkelijk milieu, of van prot.obr. organiaatiea.

Hierin aatles «n reaotlea uit Antl-Revolutionnair en
Ohristeli.lk-Historiaoh milieu, mlt 0»H»T««ïaping» enz»,

Hierin aoties en reacties uit Beot.Ghsr>
kringen. Predikanten Banning* Buakee, Strijd, e.a..

*ln Ie



Blz. £ van het overzicht van Mei 1950 vs»
anti-0OB3Maaistische organisaties, aotie*
en reacties en de partlouli«re inliohtingeaa-
diensten.

OP 996. A3STIg(MMÜNISÏ« OP
Hierin anti-OGEiu acties en reacties van /uit de F.v

het N.T.V.» de B. S,?. O. wde Uieuwe Koers", wde Tlern",

Hierin bij voorkeur slechts mutaties «n uittreksels,
in direct verband tot hetgeen de naam van dit OB aan-
geeft; dus niet een uitvoerig vergadering«veïslagê in
de loop waarvan iets gezegd wordt' over een al of niet
gewenste overheidsmaatregel t«a.v, de C.P.H.
Een uittreksel kan in dit 00 967, net versl&g in één
van de hl«rvoren genoemde OD»s 411, 151, 1306, 966 of
in één van de hierna volgende*



BI*. S Ten bot OVERZICHT vmn M«i 1960
van anti-communistische organisatie»,
«et las au raastlas «n Sa partiaullere
ifiliehtlagendienstan»

Voortgesproten mlt da Ol?ORI>-flSWBOIKQ van veer 1940.
Deze stond onder leiding van Frank BttoJamaiu die nu ook da
leider Is

OP 850. A.HTI OfllifgiiaKR IH Pi BlWgqBKI 70 C R M BREI S

Cantrum la bat plaatoje CAUÏ la Zwitserland, wea* ma&
twaa «norma luza iiotala haaft gekoolit. D ia aan als oatmoa-
tlagaplaata aa tralmlngscentrum,

Fiaaaoila t Zia> ruim; at»un van o.m. Amerikaans* aa Zwit
aaraa InduatriSlen. ürgain: "Tfaa K»»r

latalling: Mam wil h*t verziekte leven f unóamenteal v«r»
aiauwaa tot aan praetiaeb, lovend CKriatan-zljfi, gabaaaard
op T! ar abaoluta standaarden;
l» £a*113kltal6; 2. Reinheidj 3. Cnbaetzuoiitigheid; 4. Li«fda
Ha vaadoal s Tagararloht ta vorme» tegeaovar fiat

Bijnaam "JUigar das Bi lis voor da Batara ütandan**.
raar God op g*& Mateaos aa gaaf bat oosaauaiama TÖO^ z'a

"broak, lag Industriële eoaflletaa bij , stlmolaar da pre-
"dtiotia aa waas een groot man voor ja gezin**, (Da Greaaa
Amstardaiam«r van 39-10-40).

Aotiviteit in Ncdsrlaod: Nog weinig bekend. Ir ia, althans
was aaa "Gomltl voor %c»rala Harbawapaalag" ConTocatias
werden ondertekend 4©or Mevr, tna Bi

ta

Lopaada actiei M 10-5-SO zija Marovar enkels vragaa
aaa aai r «lat i e uitgegaan.



Sla a. 4 ven het OVERZICHT van Mei 19SO
raa anti-ooamunistisohe organisaties,
acties en reaoties en de particuliere
Inlieht ingendiensten.

Onder verantwoordelijkheid van Hendrikua $.J. Ri*ntjea,31»7.1874
Beaeimmp» aannemer, wonende te Heerlen* Laatst bekende nummer
is van 15-11-1949.

OP 194.AKTI-CCa^-üyiSTISCH LSQIOEH.

In Juni en Augustua. 1946 werden in Ben laag enkele pamfletten
verspreid, a ie heetten afkomstig te zijn van deze organi-
satie. Verder niets meer bekend geworden*

199 .&mi-G&mmi^s i&sm mm.
Ging uit van Arnold Meijer en enkele anderen, Ha Oetober 1945
niets meer van getioord.

op
Laat in de bezettingstijd gevorad, vermoed dl ijk aleohts op
papier. Volgens een uitvoerige lastruotie "voor nieuwe ver*
bindingen" van de dienst, zullen de verzamelde gegevens om-
trent revolutionaire groepen, personen en activiteiten be-
stemd zijn, CBI "niet nu, maar ma de bevrijding te worden ge-
bruikt".

AJJ.S medewerkers zijn bekend geworden:
a. Willem A. J. LU0A3, 16.12.191S, Voorst, directie-secretaris,

wonende Den Haag» komt verder niet voor. Ia N. H., liberaal,
nette vent,

b, Jonamnes H.C* VISSER, 4.8.1914 H otter dam, el eet r o~ technicus,
wonende Den Haag, kont verder niet voor.

Ook bij het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie is de P.I.D.
onbekend *

-5-1 950,



Blz.5 van het OVERZICHT van Mei 1990
van aati-conozmniatisoh* organisaties,
actie» en reacties «a de particuliere
inlichtingendiensten.

C^jj.77» CQflMlSSIS VOOR BIJZONDERE OPDRACHTBS.

Een omstreeks april 1948 gesignaleerde, particuliere inlich-
tingendienst, ook wel genaajnd:"Co»Biissie' voor Speciale Opdrach-
ten".

Leiding;

a. "Cor van 't Hooft11, PD ......(aangevraagd), voorheen Officier-
Fiscaal bij het Tribunaal, wonende te Breda. Stond in zeer

ooataet met de vroegere P «G. in Ben Bosch, Er«, 3"«.O* van
L, thans Directeur-Generaal van Politie*

1441, heeft in 1947 zijn rapporten aan van *t Hooft
afgestaan, (566 03}.

"8J«f de Oroot"» PD 4022. Jozef Geurt de "root, 13*9.1916-.- ̂  i„ij~Heerlen, tot 1,1.1949 kapitein bij het
raal der Kon. Landmacht te Hilversum, op die datu» gedemo-
blliseerd (57856), daarna secretaris van Ir. Ottea» diree-
teur der N.V. Philips, Eindhoven*

Onder a_ en b_ stonden;

e* "TQa Dankers", PD 6322, Thomas N*J. Dankers, 9.6*1904 te
Ze-venbergen, wonende Breda» ex-officier bij de Stoottroepaa,
daarna Ie Inlt, bij de Sociale Dienst v/n Ministerie van
Oorlog, medio October 1946 gearresteerd l.v.m. malversaties
bij die Sociale Dienst. Bij huiszoeking werd een grote hoe*
veelheid wapens inbealaggeno»en*

\* (vermoedelijk$) w.van der arieM. FD 5578. woaende Oerardus*
laan S2 Kindhovea» ¥erder niets bekend*

AT\ H ww TTliilT TTf*ö"i^TtïEft.^J?ÏÖPS:ïïfVI8l5 ffTTl^fi* W A A&fT /i*y Wfl\fff JbA f f * Jij !%&*** *-jf JFT-*- A JPfijr^inlijRjW |̂ P, 4r -•* fynjwfs&f*^Aifffl|V t

lm Becember 1948 ea Jxini 1949 bleken "Sjef de Groot", Cor
van 't Hooft en Torn Dankers* andermaal actief op inllah-
tingengebied, nu onder de naam "De Üaamloze".
Baar dit vermoedelijk een voortzetting is van de "Co&ais-
ais voor Byzondere Opdrachten" (OD 1177) zijn de stukken
betreffende de Naaaloae in dit OD 1177 geborgen.



Sla, 6 van Het OVERZICHT van Mei 1050
van anti-oosimsinistlaehe organisaties»
aotias «a reacties au da particuliere
iHliöhtingendierustea.

OP

Behalve een bureau ia latavi* koafc ia dit OD slechts voor:
"l»t Iat»rnation«ail RaelMfelMB-^reau". gevestigd HeeKskarkstraat l
54 den Haat, oofc w«l «enaaafl^ "Kadtrlaada Reftera^t burgan^. p»
»3tflolt ast i* f Comeli» J* Po%app«lf 3*11.1901 Rott«fdaaAv woa«aA«
o bov«n«taajid adr«af «en ozpolitlttic d«llaqu*at» naar wi* wa&*t**

ia Jvili 194? een onderEO«i ia ingeateld. Resultaat: Ia faaa-
g«Bl«p«n, laaghartig, onbetrouwbaar. Nadl»n nieta a««r van

geboord.

Er wordt T»rw«K*a naar &*t PB 10 (PX) van
19-08 Aralu», wonnd* t a AaataMaM; d*»e 1«

7 ̂  zi» v

"Inforaatie- en adit iMFfcg UB w*ilaia 78 lam Bkae. ZJozef IsrealspleiB 76 Den Haag. Zie
A.J. FC3ÏS, 4.7.1923 üen Haag, tandteehni
aliaa Itiatty aaiatc" of "KI.»•<» 1iiaa

ende D»n Haag,
***W

tlgt< t̂ ionaal
Zie 121

laliefet
M«A*v *

ten Centrum
van roaa

', Deanewag 2 Dan
[ëna bezettlag.

Oontaet

H^F.Q*!, yaa HAHBT3. oud-la«p.v.politi«, hoader van eau partl<mli|
r echar elie-tmreaii t a Rott ar dam * Kraag als zodanig opdraehtaa van
2;isinga, Tj..
t a Toeren.

7757), maar weigerde politieke o pd ra e heen uit

§e ou rit a»". lofozmatla- en recherche bureau van T J. filainga
fl" WïfT in Hottaraa», Beeft vrijwel niet gawarkt.

,«11,5.1950,3



Kei 1.960

aetles en reaotlee ea de p*rtletüLi*.re
inlicht in£«ndi«naten.

01) g. G1HSBIE DIENST

Werkte tijdene bezetting voor het "Bureau Inlichtingen** te
Londen otl»v. Dr* S» Soraer.

Op 16.9.1645 Is opgericht de "Qemeenachapa Plenst ü
enstten doel hebbende, eea inlichtingendienst te vormen over hit

gehele land. In April 1646 18 de dienst l*v.»* geldgebrek OP»
geheven*

Initlatlefnemer van de na-oorlogee G.S.H., tevens peanlngaeester
en distriotslelder voor Overijssel wasj

1. Josephas M.W.C. Jansen. PP S60. SI.8.1914 Almelo, wonende te

H. B.S «-opleiding, gereisd In rookartikelen, daarna la
landbouw en textiel, voor 1940 ook in Duitsland. R.K.» Ta*
der was directeur Hobaver bijk. Almelo.
Reeds vroeg in bezetting door SB aangehouden, ontvlucht,
aangeschoten, ziekenhuis, ontvlucht, ondergedoken in Bra-
bant, aldaar contact met agent van B,I*. Daarna G.D.N,
georganiseerd. Omstreeks 1942/43 leiding overgedragen aan
Schoenmaker l *Klkl") en via Spanje naar Londen (lange tijd
vastgehouden In Spanje}. Verbonden aan B.I.,
m de bevrijding ia glanst van 4e TJNBRA-poliae In Duitsland
In Sept.1946 te Zwijndrecht door Reeherohe-afd. van 6.S*
aangehouden met ÜHHRA-auto zomder voldoende papieren. Ia
beslaggenomen later teruggeven. Legitimeerde zich toen
als s Jam Wil l em Bron, pol it ie -omploy é. wonende H. Amstel-
laan 168-111 A* dam (stuk 21682) Onder desse naam was Hij
bij de UNRRA In dienst.
Omstreeks September 1946 door UNRRA ontslagen. Oor zaak t
een Nederlander gaf aan Jansenfs Chef v.d. ÜNRRA door, dat
hij (Jansen(Bron;} in Bid. ook voor Nederland inlichtingen
verzamelde. Dit was juist; Bron had terzake een schr. over-
eenkomst met Mrnf goftk v/d B. I,D..
Kort nadien In opdracht van Mr. Goossen te Delden gearres-
teerd. Bij voorafgaande huiszoeking o.m. alle papieren
betr. de na-oorlogse G.D.K. gevonden. Uitgebreid onderzoek
door rijksreofl, Rustere van de P.G. Arnhem* Pogingen, er
een strafzaak van te maken niet gelukt,
Midden 1947 werkte Jansen voor "Volksweerbaarheid? OD 849,
(zie het betr. gedeelte van dit overzicht), en nadien nog
voor de Kap* g. van Burken. PD S878.InllQht. officier bij
het 2e Mll» Gewest te Arnhem,
November 1948*. ruime flnanclSn. Beschikt over auto & motor,
153545 K
Blijkt In Juli 1946 voor f.3000.- te hebben gekocht: de

Jamtari 1949; Zegt van regeringswege te zlja aangesteld
voor spionnage tegen het communisme, Geeft veel geld uit,
vaak dronken, is sluw, wordt verdacht van devlezensmokkel,
echter geen bep. aanwijzingen. Beeft daarin contact en
samenwerking met Stanlslaw



BI ju 8 van het OVERZICHT v«a Hel 1900
van anti-communistiaohe organisaties,
aotiea «n reacties «n de particuliere
inllchtinge ndlensten.

S. Tros», pp 7@96. 10.5,1913 Bostoek (Bid), Daitser, w©~
nende te Daïaen; (54797). D«ze Tross zou B. b, zelf
nlst zijn

de8lnae.r aan de na-oor loee

. . . . . . . . inaaker. PD 6090, alias "Mikl", 18.2.1920 Deventer,
U stut., wonende te Beveater, voor «it t er; zie ©ok U.*8.l*&«.

OD 817.
5. Eails M. J. Beiakers. 9.1,1907 Gestel, wonende Biadhovea, 809 -

retarie en distrietsleider voor Limburg? koat verder aiet voor,
4« Mr»'B«g«IU Roeivink. 7*6,1898 01denzaal, advocaat, wonende

Almel o, Jur» a d vis eur; komt verder niet voor*

PjUi t j?' lot si e id érs t
5* ?reek Lode» 8.11,1912 Groningen, instrumenteamaker, wonende

ör©aingea, voor prov, Qroaiagen; komt verder niét voor*
6. Jan A» Poortman. 1*10,1897 Vu Wijk, onderwijzer, wonende te

MeppBl, voor Friesland en Drente; komt verder aiet voor,
7. Pieter 3"» Itortier. S.1E+1900 A'dam, tilt gever- J ournalist, wo-

neade Den Haag J leider van de foto-centrale v.d, 0,B,Ï?. tij-
dens de oorlog; na bevrijding{dl8tr.le5der voor N»en Z, Hol*
laat*

8« FiliE Ja-liafcy PD 6040. 10.1,1882 Zwartsluis, handelsreiaiger,
wonende Den mag, voor Gelderland en Utrecht, Was ia Se helft
1947 zeer aetief voor "Yolksweerbaarheid? OD 849 (evenals Jam»
aen). Beschikte over een auto van fa. Jan Jongerif^i^ Jutphaas

9. Jaa B. ¥er|3Mulea. 26.4.1904 Udenhout, wonende Bre<te, voor
K» Brabant. Op 15.1.1947 als owar-iastrtioteur as.ar indones 18,

Van de talrijke medewerkers van de GDN tijdens de bezetting
zijn de volgende ook na de bezetting nog aetief gebleken t
Egbert Hieuwenatde. PD gQ06. 14.1.1894 H* dam» wonende Bern*

Vogel .Haag , iefemilÉaam Voge . Ia in 1983 gedwongen ontslag te ne-
men al s Insp. v, tol. in Ben Haag. Tijdens bezetting leider
v/d "gpoep-To^el " . die was aangesloten bij de GOH, naar ave*
r i gen* zelf stand i g blaat . Ytes "majoor" bij het D.G.B.R., later
weggewerkt. Midden 1949; geheel aan lager wal, (drankmisbruik,
sohulden, ged. verlamd).
Mar inua k. Ca g el i p^ . PK 8809. 15,11.1908 Harderwijk, joiarnaliat

e Toorbwonende Voorbarig. Medewerker van groep-Togel» In 1947 en 1940
veel gereisd, o .m. naar Spanje ea Tang er. Werkt nog als Jour-
nalist, verm. zelfstandig. Laatste gegeven: Rapport B XX van
Jan. 1949.
Mr> Pierge Cormeille glomf . PD 1188. 6. S. 1910 T.lepo», wonende
0ea Hsua«* Op 17 .8.1 94S door F.O.B, Den Haag gearresteerd als
lid HSB, WA, enz. Op voorspraak van ly Nieuwenhtiia ea M. A»
Cagellng ia vrijheid gesteld. CPN-lid gewordea. Getraoht zleh
in te dringen ia hogere QPH-kringen, verm. op verzoek van
Kieuwenhuis. Op initiatief vaa D. S. Goedhart (PD 91 4 J , Inspec-
teur PH4 Ben Saag ea lid CPN, opnieuw gearresteerd op 22. 8. 1 946 <



Blz. 9 van het OVERZICHT van H«l 1950
va» anti-eommunistisehe Organisaties,
aetias en reacties en de particuliere
inlichtingendiensten.

Daarbij zija stukken inbeslaggenomen waaruit bleek, dat Klomp
ia de CPN spionneerde. Hadien geen gegevens meer.
Van belang zijn voort» d* volgende personen:
Ir ***••* Damen. PPJBSgf. Zat in de leiding van de GUT. Laatste
gegevens van Maart194?i lm bedrijfaingenieur bij brouwerij
"Be drie Hoefijzera" in Breda* Teruggetrokken uit de oude kliek.
Hield eehter nog wel contact net Oerben Hagenaar. Was ia illega-
liteit met hem bevriend geraakt, maar wilde hierdoor niet graag
voor Gosaauaiat gehouden worden.
Ir• Johan W. Waite. PB &68. 9,10.1908 Arnhem» wonende Den Haag.
Medewerker van QDR in laatste deel bezettingstijd. Werkte in
Duitslandï maakte hoge verteringen. laatste gegevens van Maart
1949: Hij bemoeit zien niet meer met de oude GBN-kern.
Aalfltne , ff. H. Hi ftaans. ?DJ3S« 21,3,191$ Den Haag, arts, wonende
Amsterdam, Medewerker OM?. Ia morfiniat. In Jan. 1946 p.v. wa-
gens valse recepten. Vertoefde in 1945 en 1946 in Hoord-
&frika. Laatste gegevens van april 1949 van BIX: Is verm. niet
meer actief.

Lopende Actie: a_. In 00 34531 is een lijst gemaakt van all*
GDH-medewerkara7 Daar Ie. veraoiiillende van hen na de bevrijding
het inlichtingenwerk hebben voortgezet in andere organisatie* en
2e, de berichten over hen onvolledig zijn, lijkt het mij gewenst,
dat oBïtrent allen aan de ID'en inl i oh tingen worden gevraagd over
hun tegenwoordige maatschappelijke werkzaamheden en eventuele
politieke activiteit.
b, Onder no. 72584 zijn inlichtingen verzocht omtrent huidige
activiteit van Jansen (PD §69) en Troas (PD 7396). Hierop
zas.1 waarschijnlijk verdere actie gewenst zijn.



Bl«» l© van hst OTEFaïCHT van Hei l ff O
van anti-eoaisamistischs organisatie»,
acties en reactie» en de particuliere
inlichtingendiensten*

op si?. TOS mi imzimimm- m

Was een afdeling van "lfünion fles Service» de Renseigemerat
et d*Aetion, USRA% een In Belg! B gestiente "groepering
van leden der Belerlaohe Inlichtingen- en &et ie- dienst en»
die tijdens de irijanaèltjkhsden van 1940-1945 ia BelgÜ
of in het buitenland hebben gehandeld",
Voornaamste leider i'1R|f.nü§.? d.i« Kapitein Gastoq Vande*-
meeraaphe. wonende -t»" W

In no« 6/7 van ?u&i/3uli 1S47 van het periodiek "l»e Coarrler
de l 'U. 3. R, A. n is afgedrukt net "Regis ment v/d Unie der
Inliohtings- en Aotie-dienston (Afdeling Nederland)»
fio e J3fj telling., o*m. (o) een morele laaoht te vormen, die zleb

( van inmea^mnê in de partij- of klassenstrijd of in de wijs-
gerige of talen kwee t i ea onthoudt en wier stem zien soa
kunnen doen gelden wanneer de hogere belangen der Natie ia
gevaar zonden verkeren*

Aan de besprekingen betr. de atlohting van de Afdeling
Nederland is deelgenomen door medewerkere van de *%33l̂ |||Bjr|
welke tijdens de bezetting gegevens van alliraire aa*« aaS
de geallieerden doorgaf, o*a. via de groep van "SiniMt***
Ook namen figuren uit de St̂ f (OI> J5.) aan de voorbereidingen
deel.

Vol gene mededeling in het bovengenoemde no. van "I-e Ooarrier
de lfU.ö.H.A.H is de voorlopige samenstelling van het
Nederlandse eoaaitl als volgt:

l» Voorzitters Dr» tl. Ooaterhuis, Delfzijl* bekend illegaal
werker "Zwaan*je*, gaf berichten d©or via
Zweden, verraden en door 30 gearresteerd

fZ&ak Aben-v/d Waals}»
2. Secretaris; A,s, Dgaehepper. Breda, d.i.J Adrlanus S» De»

schepper, El.8,18^6, Sorgerhout (B), Be$.§,
hoeden fabrikant, wonende te Breda*

5. Penningmeester t R.Cf Vergt eul en. SraeMeau fit

4. Hoofd'^ooiale Dienst t kap, fii Sohartingjmia. Den Hetag. Hoofd
Psych* Dienst Med. i^eger: k,a.v.

Op £.8.1947 is in Tilburg een algemene vergadering gehouden.
Aanweslg plu. 40-60 persenen. Achter de bestuurstafel zat,
behalve bovengenoemd viertal nog;
Jose-pflUB M.W.C. Jaaaen. 31*8.1914 Almelo, wenende te Delden
PD pet* hoofdfiguur van de QDN (OD2), l%9 in fcapiteinstitti-
fofm v/h Ned.-leger. In het bestuur van de USRA, af d. Neder-
land werden op deze vergadering behalve bovengenoemd vier-
tal nog gekozen:

i. GastOB Vandermeerssehe. voornoemd,
0. Jan Q. Slof. k.n.v., leraar Rijk»- H.B»S. la Bargen op Zoot.

Des* «al het ballotage-werk ter hand nemen.
Kort na dese vergadering heeft hij het secre-
tariaat overgenomen van Desohepper.



il»* II van het OVERWICHT van M«l 1S5(
van anti-GOffimunistiaehe organisaties,
aetie» en reacties en de par t i oul ie r e
loliehtingendienatea.

Op deze vergadering van 2.8.1947 waren verder nog aanwezig
Ri%a.^eait «f van Iteffff t«a BalaiaftH. k . n. v , . al» ver t «f endoor-
digar van KÖl.SCBïejp, {volgens H> Enschede ia stalt 20E93);

fe* Kapitein Bruin S&ef » k*n.v», als vertegenwoordiger van
Kol. Sömèr r ï volgen» Wijlh., in stuk 21298);

o. Kapitein 3t oog vogel* in uniform van de Koninklijke Mare-
ohausaee,

. Pj S090. alias "Miki"f 18.8,1920 Deveate*.
nend» DeTenliejp, noofdtf ignuJP uit de GDH (ODB).meö» stud., wonen

•« Mg»_Bi«r«Ba d» Haan, vermoedelijk: Bert hol d W.3f, Bierena
de H&an, 10.12,1909 A. 'dam» wonende Bloemendaal» komt voor
in 101 S en 1012, (verhoorrapport Engelandvaarders)*

f *Bart Lam. Bussum, vriend van de in Juli 194? overleden Berk
St ie nat ra (PD5888), die als oomiminiet bekend stond*

g« Zekere Bak of Bakz. vermoedelijk uit Hilversum ot omgeving.
Is oonEiunistiBch georiënteerd. Vermoedelijk identi«k aaa
Antonie S. Bak, £5, £.1901 A, Mam, mus leus, wonende Hll verarm
seer. B*O.I.W. (1946), OD 427, ooiafflunistiBoh georiënteerd.

h» Zekere Gohen. een eofflMunistisoh georiënteerde
vermoedelijk uit Breda.

Op 28.9.1947 werd in Zwolle een bestuursvergadering
den*
Alle bestuursleden zijn anti-communistisch. C.P.lf.-ledsn
of -sympathiserenden, die niet als lid zijn opgegeven
zullen worden geweerd.
Op deze vergadering werd uitdrukkelijk vastgesteld, dat 4*
organisatie uitsluitend een sooiaal doel nastreeft en niét
een epiormage-groep wil vormen.
Indien de omstandigheden in ons land het echter noodzakelijk
maken, bijv. in geval van een comau revolutie e.d«, dan zul*
len de leden kunnen worden Ingeschakeld en met hun erva-
ring van '40-'45 een vaste kern kunnen vormen ter ondersteu-
ning v/h. wettig gezag.

Nadien Is v/d organisatie niets meer vernomen*

^̂ -.-.--,.-....9 -5-1950,:



is
£&t$ TOH fc«t 0VE&ZXOBF van Mal

Tan anti-communistische organisaties,
acties aa reacties en de particuliere
lullohtiagendiensten,

OP ges, ggrcai 3TOPSHT

Oudst* stuk Is een brief dd. 10. 11.1Ü46, onder het hoofd
"W.M. NIJ3 Jrn. ondertekend "Guillaume, Dutch Conunander". ge-
adresseerd j To all Wingcomiaandera".
Als doal van da D.S.l.S, wordt hierin aangege van : ween
tegenhanger t a worden v&n de communistische organlaatlea
In Nederland".

BIJ order no. l dd. e. 1.1 947 van Owlllaume, uitgegaan van
HHeadq\iarter D. S. I. S. "aan H!Vlngccaiiüander U 301" wordt deze
opgedragen "een informatie-afdeling ta vormen",

Stuk 1 21 69 , rapport ID Ut r echt dd . 12 .3 . 1947 :
1. Hoofd voor Nederland Is "Charlea", verder onbekend.

B. wlngoOBBpander voor prov. Utrecht la o.m. {?): £rjua01fl.cim
w. van ïooyeh. 26.ii.1909 ta Utrecht, ober kei In er, wonende
ta
Warkt in restaurants en hotelè, was na bevrijding van Z. Nade
land tot 10.12,1945 in Oanadeaa dienst (komt vardar niet vooz

S. Goamander van prov. ütreelxt is Wil^algua KU »ij». 17.2,1986
Zullen, student i/d rechten, wonende Utrecht {koat vardar
niat voor}. Werkte la bezettingstijd voor da GDN (OD 2),
onder W. Schoenmaker (Miaky).
Nam oontaot op met ID Utrecht en gaf eakela berichten ovar.
Na Maart 1947 niets meer van gemarkt.

4. Correspondentie-adres T/d D.S.Ï.S. was althans voor Utrecht
. . da wad* F.4*7. 3teenbarghe-Engeringh. 10.4.1875 tltra-elit,.
moeder van ei-mln.Steenberghe

. 5 .195 O ,



ÖAZ, 10 TOH iïet OVESZICHT van
van anti-oonitttuiUtiaehe organisatie»,
actiea mm reaetle* «a d* partieullore
inllohtIngen diensten.

Ctostreek» November lt4S begèn Mr. Dr. Arlan d* QOBüS, «.t*,»*»,
Puraerend, wonende te ütreoht (k.v., geen PD}» ia enge kring
het plan te ontvouwen, om een daas op t» werpen tegen het i»
Nederland dreigende cowmunlstisoh* gevaar. RijJ werd hierin
bij ge* t aan door J r et er VZHTSHlIK, 8.6.189& UtreeJbt, wonende
-•i»*r PP »•• «n Kr. Hendrik Jf Kwoad mHBIBKJEV, 26.0,1892
Amsterdam, advocaat, wonende Utrecht, kont verder voor «l*
oprichter B* O» I* w., te ütreoht eind 1947, geen PD. Ei J trokken
het land door cm oud-illegalen voor de or^anieatle t* winnen,
De pluim «i zonden door éff CtoeAe en de luitenant kol, l*0B*rda*
A.M. ICPPERT, 50.1.18SS D*ö Hiag, wonende Bilthovea, £gjb zlJn
be«proken met Z.K.H» Fr ia» Bernhard.

Ia Januari 194® volgde een brewk tuaeen de Goede en ïoppert»
Deze zette de werkzaamheden voort. Ie Waart 1946 werd besloten
«es para-militair» orgpnlaati» op t» riohteit, die bij «v«atuei2,9
raoellijkheden aou voortbe»taaa «10 "Sportvereniging*, On funetie*
werden «l» volgt verdeeld:
Bevelhebbar i L,A»I!* KOPISaT» vooraoead;
Adjudant bevelhebber i 2e luit. J.J.A. HUTTtSR, Delft, koat vejrd*^

Kfc4' »M*fr W^J%4«» '
*tt*kVl"W Tl*» ̂ W^JT" 4

Ch«f ataf 5 Majoor AHHTZ, A*dam, komt verder alet voort
Adjudant Chef 3taf t l» leit. J.i. ALBERTiJ, A»da», ko»t verdaf

niet voor;
Ftoofd Jollühtlngendienatj Arnoldu» A.'^. ^OJ.?t alia» "Ton WOLF",

7,8.19OS Den Haag, ooupeur, woaende Dea

Inl i tót innend ienat Dirk |JjHRiJUDt 7.6.1908 R»da«, firmajit
i'duftf trana port bedrijf, wonende R'da», koat ver*

der niet voorj
I&m f Jan 0, van OORD, IE,8,1892 Oo*d«, rijtuig

aehilder, wonende R»d«w, ko»t verder alet
voor;

Hoofd Ier» en Propa- D«. Marohlau» H,A. vaader TALK, 4.10.166S,
^ada t woaeade Hlllegerabefg, F£> 5441
Hoofd Juridiaohe Afd.:l» Luit. ^.^. VAA3, Den Haag, verder weinig

Ifeofd Financiën t 10 Luit. Jaa A,C. BISGK", 23.e.1914 A*daa,
woneöde Seaiebeek, kosti niet voorj

Ho o f (3 "Teefen. Afd. t Kap. KAMP, verder filet bekeed;
Wn4* ïföofé Teona* affl* F« Wicteriïtk, voorboemdj
Toegevoegd ?ecim. afd. Kap. wille» Gïï.MJOIA, 14.10.1 SOS liillegera-

berg, off» vlieger, wonende Hlllegeraberg
kont verdar alet voorj

Idem i Plrk h'OIMAK, E 9.£.1898 Rotterdaa. f traant
handel»Qaderneaiiftg, wonende R «dam, komt
verder mlet voor;

ld e» : Gregorla» L.J.GROKNtVSLD, 5 ,̂1»04 H'dan,
*ohrijver R.V.I., wonende Rfda«, kerot
der niet voort

Voort a werkt ea aaitvafikeli jk Kadei,
<a. Rudolf 1*1 itSBOf» 13.7.1ÖÖT .^witerdaia, techn, ambt. H^daa,
woaeade aldaar, voorta bekend «l* funetiooari* HFnPtHm ver-
zet* organiaatle, na de wevrijding
b. jrohanne* PÜCH3, 20.9.1915 TJtreoht, han»*l»eorre»p., wonend»



Blz. 14 van het OWRSEOBT van Mal 1950
van aati-oooirnunistlschfl organisaties,
acties en reacties en de particulier*
inlichtingendiensten.

Utrecht, PP 2081.

Op 1.5.1946 werd i.?.m. de oprichting van De Landskneehten een
bespreking gehouden ten hmlze van de gepens» kolonel Barko J»
SCHEIDT, 2g.g.l879, tlielaad, wonende Den Haag, PP 114i(trad
later op als spreker voor her "Gomltê BJJkaeenheidi"}Ta het
op deze vergadering besproken organisatieschema is als leuze
opgenomen; "Yoor de Kroon, voor het Wettig Gezag en voor het
één en ondeelbaar Koninkrijk der Nederlanden op basia van de
verklaring van Hare Majeatelt van 7 December 1942".

WOTOEBIffff werd vanaf Mei 1946 niet meer vertrouwd «a buiten
de besprekingen gehouden. Torn WOLF, kreeg mes geleidelijk
door als fantast j ook hij verloor het vertrouwen.

In Mei 1946 kwamen op de voorgrond:
a, de gepens. luit. kol. Christiaan L. 3CHEUER» IS.g. 1684

Batavia, woneade DenHaag, PD 7947. later in Ifi47 vioe-
voorzitter en hoofd luliohtingendlenat van "Hationaal
Revei^l **;

b* de gepens. luit .kol. Maurits H. LOZE, £6.8,1861 Hagelaog, WOB
nee de Den Haag PD 4385. later in 19471 verbonden aan de
Inlicht Ingendlenat van w^at ionaal Reyeil"i

Beiden deelden op IS.5.1946 me^e, dat zij zioh uit de orgami*
satie van Koppert zouden terugtrekken,indien er geen verbete-
ring in de samenwerking zou komen*

Boor gebrek aan finanoiin kon de organisatie aieb niet out*
plooien» De plannen zijl n niet gerealiseerd. Versohil lende
organisatoren en medewerk er a hebben zioh teruggetrokken of
zijn in de Be helft van 1946 overgegaan naar andere organisa-
ties, waaronder "Nationaal Rsvell" (GD 320).
Zie ook het overzicht betr. de "^tlolating Opleiding Arbeids-
krachten Mederland1» (OD 127S), sub B

.19S O ,



BÜLz* 15 van het OYER&ÏCHF vaa Me i «50
ten anti-oGBHaunistiache organisaties,
actiea en reacties en de particuliere
inlichtingendiensten.

OP 795 CARITAS

In 1948 gebet en ï "Hederlandae Vat i eaan Missie". st. Annastraat
4S4 Mijmegea, onderdeel van' bet "Comité1 internationale d* Sc cour»,
25 Rue St Bomlnlque Paris".

Bind 1946 verbal se naar Kast eel "M 11 earaeé n te Swalmen, en «alge
tijd later naar het Klooster der Pr' i" esters van het H. Hart te
LeyeQbroek, ..... qeau SlttaM. Haam gewijzigd ia n CARITAS MISSIE".
tjéMing?' aanvankeli jft' l&pelaaa Odulphu» A.M.A.W»
£0.4,1909 Tilburg, tot tóel 1945 d ir» v. W wHed,
reati Arbeiders lm Duitsland", {M.I.A.Di), Vanaf Juni 1947:
Pater Dr. B, ItSR^EH O.F.M.

Medewerkere; (eind 1946)
1. Jo hannes G* H. TH JEN, 11.2.1917, wonende Nijmegen, aanvankelijk

reoherehewr v» politie te Nijmegen, daarna adj.dlr. Hed. Vati-
oaan Missie.

2. George HCKDB1CK, 15. E. 1901 NHrdhorn (Dld ), Duitser, heeft van
'42 tot '45 in Duitse leger gediend.

S. Garola GüHÖW» 80,10,1908 Duaaeldo^f, echtgenote van Nordbeek,
Duitse» Belden woneadea van '41 tot '47 in Nijmegen, vöórdiea
Den laag, nêdien Swalmen» Waren "goed".

4. Anna H. van AHBEL, 82.5.1900, wonende te Nijmegea, Was lid N,S,B,
en ïr.S.¥.0,.
lohtgenote van deorge W.F. van BD1Y1N, 5.1.1862» was r ef r endaria
Dept. tiociale Zaken, werkte voor o. D., had in 1940 een vonnis
van 2 jaar en 8 maanden.

Kapelaan Schellekens, Hl j en ©m Mevr. Noord beok hebben zioh ver-
zet tegen de benoeming VSB Pater Dr. B. Kürver. Terwijl sij daajr-
toe naar ROB» \saren heeft de Hijkspolltie op laat vaa O.v.J*
Roermond huiszoeking gedaan in kasteel Hlllenraed te SwaleWn.
Dr. KSrver heeft Hijen onmiddellijk ontslagen.

Volgens een notitie van C. dd. 10.9,1948 zou NCRDBKCK werken
voor het "GeBootaghap voor 0<M>.gt ell flce Jer nJeywing? ook wel;
"Europees GeB^otsehai? TOQ^ ^g8^ .̂3- j^? ^5^^^^^-f ?Sf" * ^ajfaan
zou ook medewerï'enV" Igmonl A...I.'Ö* ÏÏICÏL/LS, ë.ls.ïëOs Roermond,
scheikundig ingenieur, wonende te De Bilt, R. K., ex-lld vaa
"Zwart Front", ook werkeade al» journalist, o.m. voor "De Tijd".
Ook de Kapelaan Sehellekens zou nog actief zijn, maar ruzie neb-
ben met Nordbeek. De situatie is niet duidelijk. Over de huidi-
ge activiteit is niets bekend. Laatste bericht is deze notitie
van 10.9.1948.

Br is contact ge we eet tussea de Caritas Missie ea de daarbij be-
trokkenen en de Lt. Kol. Kopper t {PD 6) , leider vaa de "Landskneoh-
ten" (OD1661). Deze heeft samenwerking gezooht i, v. M. de hulpver-
lening aan Baltisohe vluchtelingen. Niet doorgegaan*

5*1950,



BI*, 10 v»n fe«t OVERZICHT v*n M«i
van anti-eöWQuaistiseh» organisatie»,
acties en reacties «» d« partloulisr*
ialiebtInge«3lensten.

OP 195 "CC^rrf HMIDHAVIM&

Het Toornaajaste streven over eenkomst ig Se naam van het
Comité was «aak vermengd met aatt-öonrauftiatlselie activiteit.
Had een eigen inlichtingendienst.
Omstreeks 26.2*1950 is tot liquidatie besloten.

AJ« leden, voor zover actief op lalicfetia^enterrein kunnen In an-
der verband opnieuw onze belangstelling ver&ianen. Hierbij t«
danken aant
a* de -'lichting Opleiding arbeidskrachten Nederland (00 1S7S);
b. d« ^KathelUk l%tional« Partij»* (£«lt«r);
o, de "üatioi)i®le ?«rtl5w |F««lll«tati do Brwlo)j
4. hst "Comité Jkïtahaviag R«eM «a Vti^hai.&nt( "Johu Thlas»«a Jj"w

ssrssrsrir^-raa «e .rs-gs?rr??r^£ -rgg* jl B » 5 .lö&O,



BI», l? van Het OYSRSlöHf van Mei 1980
van anti-eozBmunietlsahe organisaties,
a©ties em reaeties en de particuliere
inlichtingendiensten.

OP 1555 «AlTÏ-oaiKtïSÏSTISCBE tKTGATRt
"Hst WXRXLIXKHMiniISKS".

Uitgegeven door het reclame-bureau "Axotto", Prinsenatraat
BVB Haag.
Werd verzonden aan verenigingen op Chr. grondslag, met het doal
abonnementen ts werven. Verspreider was: A. C.M. TÉSREAMP, 2,11»
1924, tai i chauffeur, wonende Ben Haag, (6 maal verbaliseer d wegens
diefstal e. d » ) Wordt ainda September 194S niet meer

De gestencilde bulletins werden samengesteld door Bellarat .
PP S^Qg* geb* 87*11*1918 te ïïrdimg«n (Bid), DaltaeJ?, al* SS-Ifeupt-
sturmfShrer bij de S.I). in Nederland. Ontvluchtte op 6.11,194?
uit bet kamp Rh i J aa uwen. Aanvankelijk door mevr. KHÜIJFF, N.Graoht
40 te Utrecht, ondergebracht in haar Mis te Amsterdaai, daarna ge-
huisvest door Prof. OOOP3. Deae liet tem. o. m» de uitgave "Het
Wereldcomisunisme" veraorgen. PrSbsting is ook de samenat aller van
d* drie circulaires v /h (niet bestaande) "Hederlanda Cosffiiu
0©iBiten (geborgen ia OD 411), PrSbstlng «al eind Kei/begin
naar Duitsland worden uitgeleid*



lis. IS van het OVSFZICHT raa Mei 1906
van antl-cosoaualatlsohe organisatie* f
acties en reactlös en de particulier»
inllehtiageadlensWa.

OP 3£0

Tot stand gekoaea: begin M&art 1947.
Centraal Bureau: Heulstraat 5, Den Haag

Een vaa d* ialtiatlefneiwr» wasj J
te potterdam, yoorl*urgj
ter Tan Nationaal s***!!, «n lid Tan de

,__„. vo«r«it-
oattagejaAieaat vaa N.F.,

r- - —.. .̂  . f 9 filKjgJyj^^^^Bj^^^^^^Jj^^^^^^^^WgJ^^^^^WjJ

- - ««a*»**®** T«a Afthur 1..9trmml nJÉiiii* •ÜÜl¥
re«tr, 31» Daa ffiu .̂ Z14 vo«rt tevens a* aojBiai«tratie vaa het

Tri J* *•?*« (OD 1613), uitgare vaa»Hatioaaal

Hoofd van deze Inliöhtla^aadleast was :
£884 B*tarla.
straat JJf ö»
R»Teil. Wa« ook

was : Ohrigtiaaa L»
.-koioaM fJ.ïTlV,lult

t*rea»
r&a "De Laj9dalcaeont«Bw

lik»
ran Hatloaaal

Aan de Inliohtia««i41«a»t werkten verder
1. Maurita H. LOM. 26-8-1881 ïtagela

1398, Daa gat* (
lult.-koleael, Laaa
fl' eveaals §aj

t*aw vaa Kopoert.
aH%J

teveaa mede oprlonter vac «*D«
*• Baraaa. Boe)iattt|i|Wi-y» w4*"8*«i9^̂ B »• __

li Ü«»lia« nam Haa« va» satloaaal pev»ll, woaaate
79 t* 0»a Haag (ïï>4387). Heeft op 16-1-1940 de

«»*derland«« Tolk» 0aie" opgex-laht.
?. Willr l» Gonte. f-7-19©f t» Aw*terdaia. wonende vaa Hoornbeek»tr.

e»r«t lift van de prepagaafta-Oovniseie
VJ.,-«M, A» vMv l»47 hoofd van de pers- «A Hadiodiaast. «a
bl J brief d .d. 29-6-1948 var. O. L. loheuer per ultlao
eatalagea.

* A. A. W. lolf, 7«8»lt03t klear»aker (pp

Sle ook het overzicht ïaetreffeode de «gtlohtiag Op leid lag Arbeids-
krachten Sederland" (60 1872} ^veht; 3*

-19.5.1950, B 3ar



Blz. 19 van het OVERZICHT Tfta Mei 1950
raa ajntl-eoBBfiunisti3olie orgajalsatles,
aotles *st reaetifts «a de partleullere
Inlioh tlageal lens tea.

TBÏJ1 PBS9*.

Dit w»»ktolft«dj« |s «*& ult«ftT» van
De ad»l»l»trfttl« wordt T»rzorgfl door Mart A. S. OoSteraaa
1S-8-1896 t« Br»4ftf oaïitgenot* T«« ATJiqy 1« tf^JW* ZlTl» «w
tar««flt/p»nalngHi«et«T'«15fl« raa «Nationaal iwrwu.**
Mmlalstratie-adr«s: Baguorrestraat 31* zijnde het wooahula raa
mevrouw ds las.

(530"l/&«o«mber 1948/00 140* Ia
ver^ehijat e«n blad ''De Vrij*
dat wordt ultgegeren door
Hoagarea).

:rr 5-6-1»00, B 3«u'



Blz. 20 van kat OVKRZICHT van Mei 19SO
vam anti-«oBMunlstl90he organisaties,
aotie* en reactie» a& Aa particuliere
inlichtingendiensten.

427 "NATIOMAAL VSFBOïO"

Binnen het N./.V, koaeèa voor:
a, da Atttl-OOTWttiilstlsdhe Aotie van het S.J.Y. j
b. da Tnliolitiagendienst van bat N.J.V..

a: ê»C.A. howdt zich bezig «et anti-ooHaiunistiaohe propaganda
•t uitgeven van sluitzegels, brochures, pamfletten, nat a.e.-

leuzen, enz»
Adverteerder» ia "Ba Waarheid* ontvangen gedrukte brieven, waarin
hun verder adverterea ontraden wordt.

Eat blaedje «L*t op Uw saaak*1 is fclljfceas de kop eee «üit«nr«
de Antl-CoHBaunlBtlflOhe Aotie van het N.J.Y.". Het versohijnt oa-
regalmatig. Ko* l van da 3a jaargang was een **ext ra-verkiezing -
maoaar", dat op 18-4-1950 te Aawnsfoort werd verspreid, padaotia
en Aa»inlstratle; Postbus 37, Den laag ea Poatbtw 50*7,

Het N, J. V. verzorgt ook da verzending van da bulletin» van het
"Ceaita* ter bestrijding van liaataohappelijke aa politieke Traa«-
stukken", OD 165» j zie het betreffende deel fut dit overzieht.

Uw verspre idlngsorganiaatle vam het N. J,V« ia georganieeerd door da
«Stlehtin« Opleiding Arbeidskrachten Hederland".

van da H.J.V.-lnliohtingaadienflt KOU zijaj Aane Beraad Hll-
Po 831B, geb. te Hengelo 2>-a-192», redacteur, woneada «a

ütraeht. Tl jdeaa da bezettia« illegaal werlcer. Daarna verslaggever
van «TTÖUW^. Medewerker van «Let op uw «?aeak».

da vaiiEla*iag va» f j. Sla inga, m yftf. ia lat verhoor-
ae Kon .̂ areorapjert van Januari 1950 van

ven» aadewerkar vaa de inlioht
-—--

ohauasea ,
t vaa da

la Hllbrlak te-
*9tl>atiHE Qg-

t . Deze Keeft alïua in
et N. J. V. onder Invloed gekregen.

van Vulpen, l® 8B04. 3-3-ltl», ta

?ot)hilu« C. van der Steaa. PD 3.0*36, gab. 4-10-lf«© ta Aaatar-
4 a», wonende te AAs te Wam, teven* a-vl^werker aan "Let op Uw
8aaek"| was voorts gesalarieerd searetaris van Tolksweerbaar-
heidw, afdeliag Awsterdam, als zodanig werkende voor ia W3tieh-
ting Opleiding Arbeidskraohten HadarlaaA", OD 127E, later door
deze ia betaliag gencaian;



3* *£ W. Baggjff. gel>. 23-2-1922 te Aa»terdam, journalist
***«*• *•»* op BW ^««tóE:», wooead» t» ABflterdwe *v »

4.

Zl« v»rd*r h«t oveïzioht betreffetó» 4* "qtiohtia« Opleiding
Jlrb»idslcriiaht«a Hederland", eventueel i ea C.

, B



Blz. 22 vaa het OVIBZICHT vaa Mei 1950
ren aati-oojaaunistiaohe organisaties»
aotles «a reacties «u de particuliere
Inllohtingeadleasten.

"PSHSBELAHöKf", NIEUW3DISN3T

Begla If4? opgerioht, waarvaa ia folders ««a persorganen ia fcaaais
g«g«Tea. L»T*rt t«e«& a*tali«g (abonnea»at) hoofdzakelijk aatl^
öogsaual»tlsflhe nieuw8l>«rioht«a «n artlkelea aaa dagbladaa, hoofd-

aaa de kleine re.

J*BKWV gegeven* zl ja vaa l->-19+9, a t uk 5ft779.
Dit zegt; 0* dtreotie wordt gevorad door:
a. H., van Weraegke riten, woaeade te Zeist, hoofdredacteur vaa d*

Zeister couraat. kakt verder niet voor; staat gunstig bekead}ö0araatt g g e e a j
J. van Gelder, geb. 16-9-1910, woneMe te Hllrewuia, koat
r aiet roor^ op zlja aaan staat de postbvw 35, reraelA op

de ntukkaa Tao «perebelaa^a"; mm roorheea Terboadea aam

geb, 85-8-192» te Haagelo, redaeteur. woaen
' Tljdeaai da bezetting illegaal werker.

TroOTr*. Zou leider zl Ja van da inliah-
tingendleant vaa het H.J.T. (OD 4JB7). Tevens Medewerker
"Let op &* saeok", uitgave vaa de A.C.A. vaa het N./.V.

Blljkeae d* verklarlngea vaa
rapport vaa /uni 1950 vaa da

ia da
itea

«n«imw««
vaa de "9tiohtjag

la het verao«ï—
Hilbriak teveaa

ll-l-1921t t* «taallingerlaad, woneade

Zie vejpder het overzioht betreffende da "Stlsöitlag Opleiding
Arbeldskrachtea Hederlaad" (OD 1278), eventueel B «A o.

B



Blz. 23 van bat OVERZICHT van Mei 1950
van aötl-oamsiunistlsoae organisaties,
acties «a reactie» «n d* particulier»
inlichtingendiensten.

OP lftS9 00MZÏB TJffl
Wt POLITICS FRAAG^TOKKKH,

X«f MA voortzetting van het in 1935 opgerl&hte »L*MoIijte Vïerfc-
coatte Dr. Osoar Sehabert*. waarvan d* lm 1945 overleden P7
de geestelijke vader iwas. Vanaf 1089, dus nog voor ds totstöj
van dit oonïté1 werden voorlichting gegeven inzak* do geloof s vervol-'
«ing«a/d» 9ovJet-Oai«, terwijl mat*rl»l« steun word verleejad
do v«rvolg4«a.

Tijdens do Duits* bezettiag zijn het arohief «a do
tisehe tentooJttstelling" van dit oo«lté verloren gegaan.

Ra de bevrijding koon dit oc«lU zijn werk hervat. Het geeft bij
tussenpozen een afiti-oo»unifltis«he bulletin uit, oo«toad voor pre
dikanten, partijleiders, leid era van jeugd organisatie», vakbondo».
enz.. Ho verzending geschiedt door hot "nationaal Jongeren Terboal
(00 489) ......... ..... -

Internationaal bestaat oontaot nat
*• de "W^ff*- (p «?f \a
l* d* ^fft^ttft Internationale Aftti ooaaaunlgte* ta Genève (OD aan-

do uitgegeven bulletins Üjn bij on* bek and: ala eerste;
no. l van 1947 en als tot dusver laet«te no« l van Februari 1949*

Wit vrijwillige bijdragen.

Centraal adres; Azaleastraat 4£ to Rotterdam, d «i. do woning van 4*
ïïrpennlng»e**r en hoofanipur: ?roderik Goaizwaard . 6-n-1904 te

Dreisehor, koopaaa, komt verder niet voor» ja Mei 1949 «a* hij lift
van aet xoderaaen van do Cttrl«teli jk-Slfltorisohe Unie, redaeteur
van do centrale pers- on propaganda- (dien**?) van de C .R .U. en re-
daeteur-eoifflBissaris v«m het blad lonlngifi o» Vaderland" *

van het eoanite' (Mei 1949):
Voorzitter ' ; ps. j.jT Dijk. Geref , predikant te Leiderdorp;
Ie secretaris : Q«M.Aé Laarflóa» te
Se « : g éA. Hoaao te Botterda»
Ie pennineaeester : g, QoUflzwaard . voornoead;

te Seestarberg;
Leden : D«« N* Bumn^a. Geref . predikant te

Qhr. Ge re f. predikant te Maars-
«en;

van ga. Geref . predikant te Hillegers-

/u

* M -
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85 Tan a0t OVERZICHT Tan Hel 1950
anti~ocBBaunlstlsohe organisaties,

aotios ea reaotlss en d« particulier»
Inlichtingendiensten.

OP 649

1. Po vereniging Yolksweerbaarheid 10 op ge r l oh t la 1900,
Statuten 2!Ja Koninklijk goedgekeurd, zij werden opnieuw
Ynstg0«t«ld 09 18*4*1947.
Doelstelling: 40 volkskracht Tftn hot Nederlandse volk la
nationale- «o vaderlandse zla te versterken. D« v»r»nlglafi
10 te •s-aravenhag«

D0a t
<Kor«tarig (Ap

_ (A**tl If4f): Johaaaeg W. Klefo. 15-5-1877 te

'PD 3W. tjJródtola'owloa*»!1"*** ** **"*
i D. P. Qtol0a.

gwaarnkt, oniat activiteit gering waa.

oaM0a o i»* slttiag (1947

Chr. Nat.

4. In liet baatuur yaja d» afdeling D0n Haag haddan o**« zitting
E. K. M»ul0maa> raserr«-»ajoor d«r Infaaterle, wonanda Laan

M»0Ki«rToört £5 te Oea laaf [PD aaagevraaijd). Hooft IA
L.O. «10 "G1J0", "Hapert" en «ildy« gawerkt. Vaaef elad 1946
praotlsch werkxaam -roor *g 11 oh t j
Roderlaad" (OD 1278), zie aio-aar.
«ohlkte betrek)cia« bij het Bode Kruis.

-. ffille» P. de Koele, geb* l-S-1874 te £ la t en, bankier, wonaa-
**£&$

t notaria, wonoade te 30» laag (geen PD).

, reserve-kapitein w»glment Jagers («ooit PD).
T.).
ilan» ro»orve-«ajoor (k»a«v*)»

68880/51-8-1949; la d« veranlslng "Tolfcswearbaarliald»
onder«ohald wordan gaaaafct tussani '" ~
aan ljM»»l. god eg lt a. hat propagtindlatisoh verenlglngsrwark, en
**a ill0gaai iMa00it0. b0«taaaft0 uit f

a. aanInllehtlngaadlaast,
b. een «gtrljdaad Gedeelte", waarran het bestaan, eek tegen

alet-tagewijd0 10&0a vaa "Tolfcswaarbaarheid» wordt
ontkend

Ld l n* van dit WS ,a«w berustte bij 40 reierve-aajoor
i, voornooaA.



." beoogt; volledig» militair* training yoa voor dat
dool, uitgezochte jong» lui (BOOS tal ex-mllltalren «n ex-B. 3.-
OJT»)*
De organisatie Taa dit *3«S«n is gebaseerd op een oyotooa
vaa oellen, die "guropa-kernea" . of kortweg «g.»-fcoraoa*
worden goaooaA. Deze organisatievorm zou zijn «ekozeanaar
de praktijk van het ia Oost-Bujop* gevoerde verzet tegen het
coHununisae.
In een uitvoerig "programma*, be*temd voor de (érfn-persooaa-)
kernen zijn O,M. opgecosiea;
1. voorwaarden voor lldaaat schap: koven 21 Jaar, Nederlander,

blaaoo strafregister, hoger onderwijs, af offloier M. j
Strijdkrachten of politie, of oud-verzetaleider;
Toert* noot do a. s. «S .kern* bewijzen, een principieel
tegenstander van het oowattalsw» te zijn oa daaraaaat een
eed/belofte afleggen van troaw, offervaardigheid on
zaaaheld}

£. Aard, taak eb wijso van werlcen der S. -Kernen,
Beft d*r "InfltruotleB", n.l."OS.Hir/2W' is blijlcen» de In-
houd «peoiaal beatwad voer
Uit andero broa (B 1̂ 85/ r ^ c f e , dat BOB do
K. -kernen Toonw»oli Jk wil vonaen in krïngea van do "po-
sitief -christelijke Jeugd»*, waartoe veelvuldig contaot
wordt gézooht «et predlkaatea TOB de Gereforaoerde oa »o-
derlands Hervomdo Kerk, oa vla deze oet o«d-ledea van do
L.O. ea fto LJC.P.,
S»B aotlef aodewerkor TOOT de S. -kernen is zokere «van dor
Borg*, vermoedelijk identiek aan do hierna, out), ft te
juen jroja Moddor.
in ApoMoora ntaat bij ia «ontaot aet do bekende ?.
zie hierna, sub 8.

Illugtratie uit de workaaaaheld van het "Strijdend Qedeelto">

«8680/31-8«1»4» £ op Sl-7-1»*» zijn ia Boa Haag tw»e
ia beslaggenoaen, die als postpakket vanuit Tlel naar eon
adres ia Den Haag waren verzonden.

Yersender bleok: peter Zondag, geb. 17-6-19S1 to oelder-
malsea, frulttelor te TiOl*

Spdraohtggrer wan Arnoldita J, gleaoaa . «eb. E7-5-190» to
tedoa, inspecteur bl J het Lager onderwijs to Doetlnehe»,

wonende to Velp, goMOoato Fheden, die ia 1946 B*3.-«oaaoa-
dant ia Tlel was, £
I>ez« Slomoao waa ia Jiaart 1949 bevorderd oa als medewerkor
van Tolka weer baar hoid" aangetrokken door *T*a doa Borg"«
Deae "7an doa Bsrg" bleok to zijn; jaa Modder, ge b, S3-5-
lf B4 to Den Haag, aabteaaar ..... Ml A*~WKÜmJim1t&* Dioaot.
wonoade te Don Haag. van hoa mm het ««örirseiijK verzoox
oaa gleaotts * aft Introductie bij deze door dg. WOB tra to

•• do wap*a»3 naar Boa Haag to doen ver zona ea.
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Modder gebruikte voor correspondentie is deze af faire een
diens t-enveloppe van het Ministerie van Landbouw, Yl«s«rl3
•u Voednelvoorzienlag. HIJ heeft e«n functie la de organisatie
d«r l.~kera*a. De stenguns waren voor hem b«*tead en zoudea
dlenea voor militair onderricht la de organisatie, ?o®r d*
verzending oer stenguns had hij r»eds aelf een stengttn uit
Tiel ae«gea<»ea.

ah»f raa Modder was d» r««d9 eerder genoemde
1.1. Meulmaa. dl* Modder pree* als een man, die vrijwel «I
21 ja vrije ei JA voor d» organisatie opofferde.

7. onder d* i «middels overleden algemeen voorzitter van "Volka-
waerbaarheid", de reserve kolonel lf W, KIe la. voorao««d, waa
met de leldlag vaa de Xallohtlageaaieaa* belast d* r*8*rv**«
majoor S« 1. Meulmaa. voornoettd, dl» begia 194» la a«a oabe-
teiccneadè fuaeilè wericzaa» waft bij het Rode Kruis, Hij it**ft
in de L. O 4 (Lande 11 jlce Organiflatie veer Onderduikers ) gewerkt
als *@l|8ff, «Fupert» «a "W?"- Blad 1«48 reed» ia hij gaaa
werfcen TOOT de ««ïtiohting Opleiding Arbeidskrachten Neder 1«̂ 1

12 VB, zie

6« ïa Twente was midden 1»47 werkzaam: Qlrt van der Me«r. 16«1-
1SOS te Ssssea, woneade te insehede. W TÜ« Ü3 tSiit ««a ver-
klaring S.df 26-8-lf47, ondertekend toSTE ,.<M4|JU 10-1-1882
t« Zwartsluis, wonande t« Apeldoora, PP 6ü*o.. ieaic bek*ad
al« «edêwerkef van de G.D.N., OD 2}f houöeaie, dat van der
Meer «au bela.it met de vorming van eea afdeling Sn«ohede raa
*»Volk*?we*rbaarheld" . la D«e«mb*r 1947 trof vaa der Meer val-
genfl eigen ultl«ting»a («tok 8«7>») voorbereiding tot aankoop
van wapens voor Volks weerbaarheid en tot oefenins»a ia da

51-8-1914 t« Alantl». wonende t*
al* ««öiwericer vaa da GJ>.H., m Ui M,«

midden 1*47 door ?an der Meer geiatrodu««erl Hj de Toorzlt-
ter van VolkarweerbAarheid, do Kolen»! f .f. gl»la* Ö»ze stelde
Jannen aan als ageat vaa Volksweerbaarhei*, om in het oostea
de-* laai» inlichtingen ia te wianea. £reeg eea legitimatie
als zodanig, maar geea gold, zodat Jansen niet praotisoh ge-
werkt Heeft.

Daarnaast werkte fan dor Ho«r vaaaf eind 1948 als agent TOOT
het district Tweate, voor d« Xapitela Frans van Burken, «J*
$-1899 te jfenflwouie, woneade te Hljmegen, lp __ffHL destijds
inllchtia«en-offl«ler ia het 4o militaire pÉéÉf t» Arnhem*
la Jaal 1947 legde Van der Meer oontaot tassen van Burken ea

J .M. W. G. Jaaaea. voornoemd* ƒ aan en ea Van der Meer «erktea
aarna samen voor van Burkea. Jaasea tiok zioh reeds ia Hovem-

b*r 1947 terug, omdat hij inzag, dat van aurkea hem wilde ex-
plolterea, zoader zijn belofte «A te komea. van der Meer zak-
te daarna steeds meer af* De Een. Marechaussee maakte la De-
eeafeer 1948 r̂oeee verbaal tegen hem, wegen* voorhanden heb-
bea van talrijke wapens ea aunjtle ea wegeas ejllehtlag ea
diefstal.



9. Hoofd van d* groep Lijden van deze inlichtingendienst zou
zija (eveneens volgeas flink 39464, d.d. 89-6-1948, ia 00

.dar. «M»» aoofdoatorwijaor, wonende i* &»fd*a,
t/(kflttt verder alot TOOT)»

Medewerker» zosdoa zija:
ft. Kapitein M. de JToag, werkzaam aan het Kabinet vaa da Minis-

ter vem Oorlog (komt verder aiot voor), vftruoadoXijk idoa-
tiek aaa W.«T. d» Jong te Voorburg.

b. J. Barendsoa, ohef teohnieohe dienst dar P .T.T, te Aw»t»r-
dam, wonende ?. van Houtkade 39 te Lelden. Deze was tijd tas
da bezettlag eoataotayaa ia Leldoa voor 3*ad«rB «a aa da b»-
vrljding werkzaa» MJ de Teohuisohe Dieast van het B.H.V..
pustige figuur, goed b«kend aet aftappea van telefooa», eaz,
(keoit verdet niet voor).

dor
d» eenolDekead» Ingpeoteur TaaPolitie te Leidea.

i «aa iiHaar deze gegeven* Taa Jiutl 1948 in geen OBaïrzoek inge-

10 • In AMü^y^.a» Is sedio 1946 begona«n met d» voraiag van
plaatselijke afdeling ran 7oXk8W«»rb&artieid. Bezoldigd aeereta
ri« werd: gopailtta C« van derj"!te»a. 4-10-1920 t*
woaeaöe te Aaaiteracat. PD 10»j6» Deze was ook bastuvurder
het N./.Y. (CD 427) en medewerker vaa *L«t op 0w <?a«tó«*
Ka voorafgaaade besprekingen (l.St«t ll-e-1949) ia d» laat «W
maanden vaa 1948t Januari, Februari «a Aprtl 1949f l» ia Jnal
194* op een yergaderlag Taa"Tolkflw«erlïaarn»id««etracht, A* af-
deling te verstevigen («tttir 83215). 0e majoor Meulwm *a T»
dar jf ta*n traden BHNM* op aln repre«entaat«a van ae a ie au t-
Ha«ke (CD 127JS), dan al« men*i»ö van^Volkaweerbaarheid."
Yan der *t**a l» a»t ai ja Volkaveerbaarheid-contacten «aam
werken roef de inlieïitingeadienst vaa Haokej toen na aalt*
tijd da kan vannVoUt*weerb*arhei4"im» uitgeput, ia Dij ia be-
taliag GTBjrgaaaaaa door Slslaga«

11. Ook in andere plaatsen (o.a. Leidea en Delft) zlja d* afde-
lingen van volkflweerbaarheid, althaa« wat nat inlichtln«»a-
werk betr«ft, geleidelijk iageflühakeld ia de orgaalsatie van
de «Itiohtiae Opleiding Arbeldskraohten Nederland" (OD laf»},
zie aldaar.

12. 60151/S3-S-1950: Op een hoofdbestuursvergadering van «Tolka-
we«rbaaraeld7 oawtr^eks begin ïebruari 1950, is b««lotea Dr.
Ir. A.H.W, JBMttP t» verzo«ken. het voorzitterseaap TUI êeTfa**
eniglng op zloh te neaten. overigens «il men, mede »et hè» oog
op da nasleep van d» zaak-ïlsinga, afwachten, wat Hij d* be-
handeling van da begroting van het Ministerie van Binnenlandse
Xafcea ter tafel zal koaen, aaa^aaada da verhouding van het flat.
lastltwxt "^teua Wettig o«sag" tot andere, soortgelijke ver-
enigingen.

13» Binnen da organisatie van "Volksweerbaarheid* werkte men eek
aaa d* v«rspreidlö« van «Let óp 4fw sa**** van het H.J.V. en

het blaadje "De Tri j» f>*r*« (OD 1613).

J*



B 2.2*29 van het overzicht vaa Mei'50
van anti^-eopaiuniatischa organisati.a**
acties en reacties en d* particulier/a
Inlichtingendiensten*

1076 BAÏIQRAAI» 331STIÏÜUT * 823SUK H£f3fIS SE2AQ *«

Boelstellingt"een samenkoppeling te zijn van alla
vrija maatschappelijke kracht en,die tich ten aan-
3i«o van Sa haadbavifig van de inwendige oarda au 4»
uitwandig* veiligheid van da Staat otivoeraaagdalljk
achter da Begering scharen,de leiding vaa 4* Kaga*
ring volkoaan aanvaarden w a» Regering naar basta

DL steunen** (Be Minister vaa B Innen l «Zaken) »

"Steiai Vat tig Gezag" worden verschillende par-
aaien aajogetroffen^die daartótóst of daarn5dr aoti-
vltait aan da dag legden in
organisaties*

^ da gROOT«'(PD 4022) , voorheen actief in de
mmissie voor Bijzondere Opdrachteaaw<OD 1177).

en In de inlicht ing eng roep "De NaaalO2e*(ook OD 1177).
voorzitter

Wettig Gezag* zijn verschillende stro-
adngen*In Groningen proberen figuren uit
aanheld" geleidelijk "de macht" ia handen te
krijgen.



va» bet overzicht Ton Stel 1950
van «ntl-wsaanlstlsche organisatie»,
aetles en reacties, en de particulier»

t Sf ICHT IM OPI&IDIHg

OD 1273 i De

1272»! *

tram deze "Stichting"}

Geestelijk»

t«g«npropagaada
verbreiding rata. l»t c«waa-

Door
uil d« Stichting
nloaw «i el^n
st«at »lcii voor»dlt dool t« ber*Uöstt door
irUTHng van Tertn>uw«»« anuancai ia bedrijven,
fibiletorti «B werkplsetaflü «e door oprichting
van gyn«asti*teliü>a voor te J «tigd» waaruit *§ «
te schawdJig «ploten zull«» tamnee worden ge»
foraaerd*

Be hleroa vozende gegevens
caatleen4 aan liet

door de &arechaussee opgemaakte
rapport van verhoor van TJ

brormon
verraold»

B«gln 2$47 a» «e»
van Haogfl» «a Botterdaraa» groepeaijdie eaav ©en

va» laad «11 j ke organisatie»
desa vorgadei Ing werdca

£a»«r voor d« YYD, waasude t» ?oorbyrgt toi

f»



B la* 31 van het overzicht van Mei 1950
van het antl-eoiazauiilstlsche organisatie*
acties en reacties m. de particulier*
Inlichtingendienst.

Op deze vergadering waren verder aanweslg de hieronder
genoemde SWARTTÜUW,van der KOOIJ,de BEUKELA/Ji en BAKKëR
en voorts nog een zekere Leo'van der KOOYt(eehi ' ~
een dochter van Jtr,SONMVEI£|dlr.van Van
staand illegaal werker("zeemanspet").

BESTÜÜRSSAMSKSIELL

l plaa
verzorger v*d*ul

v torzitt«r,tevens beheerder der financiën;

van de Stichting»

s vervanger van KACKE inzake de financiën,
ve der Stichting!

£i«SMSM vnd.t &»cretaris,tevens Belast met de documentatie,
registratie «a arefLief*

In December 1949 behoorden hiertoe!

**»•***»•*•««••••* fc*»**«**«*«****•**•****

Lcatair ia effecten,won.te Blarlcomf
RKilKKT^ A H,

M • * * » »'« »•#*•«•«•»•• • • * • *»•• • •»•»*»•• •» .

« * » • • » • * * • * > • * * * » « » • * * « * • • * • • • • « • « * • • • « • * won* te Schied8Jt|
^«••«•*.••*•*»•***•«•»«•.•**••**.•«*•*.»...**

won*te

*•« » • * * • « *•<» • • •

i** *• • •**•*•**• • •»*• •*• •*•»•***«
>•*»••»»**..*•*»••**••»**«won*te AMsterdas)
»••.*.*•..•».•••»»•»«•*••«.••...•.»..»•.*•*

>*****.«**••*•****•*•*.•*•••**••**»••••*• won,» te

51094/ 16-10-46 «Corresponden tl e-adres van de Stichting is»
Groot Hertoginnelaanjtti Den Haag*
Aldaar woont t Q.J. Mflt<^gf banüer v.d.Stichtlng R.Mees&Zonen
t» Den Haag,

114 van de Raad
leidende figuur som voorts zijn»

"* ^g<H^aJgtgp van Defensie
van -State (volgens 5>f6©/ X9-1-4®/ OD 1272).

Begin 1949 kweai Sa de leiding i
" P C WRXtfÈMMÊ

«won. te Bon Haag*

Voor het winnen van geldmiddelen waren in het bijzonder
werkzaam*

_ vnd.j
vnd*;

Amsterdaffl es omgeving. Was ag. "vertegen-
woordiger" van "De Hof stad" j

. Van
vwa

Bot ter dam en omgeving. Was eveneens
Hof stad".



B la. 22 van hot overzicht van Hei
van anti-communistische organisatie»,
acties en reacties, en de particuliere
inlichtingendiensten

Belangrijke, fjlnanc|.ple bi.1drQ.gen*
%

e.SWAHTTÖUff Sr* md.stelde bi3 de oprichting
f .20*000,- ter beschikking j
. . . . .ÏHEEMAN6 vnd* fourneerde Midden 1949 eveneens
f,20.000. -j
F*BAMER vnd*leende f. 5*000. -j

won, te Ermelo.gaf

Als gc-Mbrcjn. speciaal voor 14 «EISINGA. fungeerde ook J
flatgebouw Westzeedijk 126e R'dam,

7757)»



van anti-coiamiinistisclie organisaties,
acties en reactiesjen de particuliere
inlichtingendiensten »

B

Van de aanvang af bestonden in de Stichting!

«een afd*ï>QeuffiefltatieT tot taak hebbende t
%et nauwkeurig volg ai van hetgeen In binnen-en
"buitenlandse bladen omtrent communistische ac-
"tlviteit wordt gepubliceerd11}daarnaast f

ving lui*ft
"de inlichtingendienst vondt in de documentatie
"aanleiding tot het verrichten van onderzoekin-
"gen t»a*v«personen en hun activiteit
"dingen*

YOLÏQSTSEERBAARHH1ID ( OD 84O

de I t s t e JBaaftde^jran l̂ î' tkeeJPt de
a. een v««rt3*ouiieli51c gesprek ver»

klaard,dat hij slechts formeel in ^Volksweerbaarheid11
werkte*maar in feite deel uitmaakte van de organisa-
tie HACKE^CD.St.ll-^^).!^ de persoon van MEUIMAfi is
met name het illegale gedeelte van de Ter enig Ing "Volks-
weer baarheid* practisch een onderdeel geworden van de
"Stichting Opleiding Arbeidskrachten Neder land*1; binnen
"Volksweerbaarheid* is dit alleen bij terzake ingewijden
bekend» (72049 / 2&-10-49 ).

^«EUROPA- KSaHBK"(CjP 849)«Het feit,dat dit re; ds eind 1948
het geval was duidt erop dat ook de in Juli 1949 werkende
Organisatie van het "Strijdend Gedeelte"*met de "Europa"»
of Europa-kernen* in feite een organisatie-onderdeel is van
de Stichting*
(Zie in dit overzichtsVolksweerba-rheid,sub»5 en 6 en de
uitvoerige instructies voor de E.-kernen in CD 849)*

Ben nadere bevestiging hiervan kan worden gevonden In het
door de Kon«Marechaussee opgemaakte verhoörrapport(Jan.50)
van TJ.EISINGA vnd*waarin deze op blz»l8 over de Stichting
OplJLr b * kr *Sed »verklaar 11
"Ook was er een kantoor van de afd«"Stri.1dend Gedeelte*van
de heer MKüLMAfi)dat was ondergebracht In de Juffr*Idastraat
% Den Haag.Indien de heer MUIAIAK inlichtingen wilde hebban
"over een persoon kon hij na tuur lij k(4) beschikken over de
"documentatie van de I-D."



van het overzicht Mei 1950
van anti-communistlsche organisatie»,
acties en reacties,en de particuliere
inlichting endiensten»

Eerder,op big.11 verklaarde ELSIKGAi
MEen andere activiteit was die der «mental training*̂
"waarvan de bedoeling was,jongelui Jiu-Jitsu te leren
"en bovendien geestelijk en moreel te wapenen»
"Des* groepen van Jongelui «aren bedoeld als bescherms-
"plöegen voor fabrieken enz»Er is hiervoor een aparte
«stichting gemaakt «waarvan CĴ ATOOIffiySr+vnd» voorzitter
«en E.E.MEULMAM vnd»secretaris werd«Er werd geoefend in
*Botterdaffi,Delft*,Den Haag tuiden en in het öooi",

Oe afdelingen Dep Jfaflfg »|jB3̂ erdafft &eiden en Delft van
l* S 3n - hoewel «ij in naam als zodanig*Volksweerbaarheid

beleven bestaan * practisch door de Stichting overg
(Zie sub*9,10 en 11 in het overzicht van Yolksweerbaarheid)•

Deze "overname** van "Yolksweerbaarheid" moet in samenhang
worden gezien met het feitjdat K.E>M£UIHAI ia de loop van
1949,̂  overleg met, en met steun van de Generaal b«d« J .H.
HEIJKDËBS (vernoedelî k voorzitter van Volks weerbaarheid,
na overlijden van kol* J « W«£I£IH)nieune activiteit heeft
ontplooid om Yolksweerbaarheid nieuw leven in te blaseü,
waarbij het echter hoofdzakelijk te doen was om liet "ille-
gale*1 gedeelte,dus de "Inlichtingendienst* en het sg. "Strij-
dend Gedeelte" (72049 X 20-10-49), Ook volgens dit «tuk w»a
mssiXSS toen reeds verbonden aan.de Stichting Opl.Arb.kr»yed.,
en wel als secretaris (dus naast EL3IKGA)»

C®

In Gelderland en Utrecht bestond een vrij sterke B.J.V.-
groepfdie geleidelijk in de Stichting is opgegaanf(zie
hierna sub, C.).
In Amsterdam is S.C. van der SfEEN aangetrokken, die zowel
bestuurder van Yblksweerbaarheid als van het K»J.¥. was»
In Schiedara en Vlaardingen werkte de Stichting via £*J*T*-
contacten»
Op bis ,11 van het verhoord-rapport der Kon.Marechausse» van
Jan. 1950 verklaart Tj.EIöINGA vnd.,dat de Stichting OJl.H.
de ver spreiding sorganiaatie van "Let op @w 3a*ck" op ton»
heeft gezet, hetgeen vermoedelijk wil zeg g an, da t de organi-
aatle-HAGKE stede is ingeschakeld voor de verspreiding van
dit N. J. V. -blad J voort s l dat da Inhoud van «liet OP Uw Saeck"
voortaan door de Stichting



van het overzicht Mei 19̂ ) van.
anti-coanaunistiache organisatiö3,actles
ea reacties,en de particuliere inlich-«EB x-eaciies*
ting endiens *en»

KISOWSDIEHSf PERSBILAHGEN OD

53760 / 21-12-48«achter hét bureau Persbelangen
gaat mogelijk een bijkantoor van de groep-HACKE
schuil*De Stichting had ia de persoon van zijn
Utrechtse medewerker A.B.HTIflRIKKpPD 8fi8fgovjel
de Inlichtingendienst van het N .J.V.,als deze
Hleuwedienst Persbelangen onder haar invloed ge-

COMITÉ TKR BESTUDERING YJJAAISCH.A POL.VRAA&STUKI^

0e verspreiding van de door dit Comité" uitgegeven
gestencilde bulletins geschiedt door het M .J.T. (Zie
het overzicht bet r, dit comité") «Daar juist de ver-
spreiding sorganiaatie van het K.J,V. in handen is
van de Stichting,blijkt hier een contact tussen
beide organisaties,dat mogelijk verder reikt,dan
alleen voor deze verspreiding nodig is»

72049 / 2ö~!D-49iltegeveer midden 1949,toen
zich beijverde voor een activering van het illega]
deel van Volksneerbaarheid en de inschakeling bij de
Stichting Opl.A*N«.zou hij een onduiü8||vliöbben doen
instellen naar de tult.KoI.I.*A»M.K.OPKagrTPD 6 en zijn
organisatie "Land3knechtenn,(OD 1661) «Het resultaat
zou gunstig zijn uitgevallen*zodat iaën vreesde (ook
binnen dé Stichting blijkbaar),dat ook deze organisa-
tie bij de Stichting sO& worden ondergebracht.Of dit
al dan niet lë gebeurt,is nog niet bekend*

L REVEIL O)

De hoofd figuren van ^Hationaal Reveil",de
en de
947 hebben deelgenomen aan

jt bericht zegt letterlijk!"werden gekend in*) de
besprekingen tussen leiders van de Stichting ea ?blka-

st b«

33HBaB?ïlffK!liïa«Ê

13*5-̂ » *In het betr, gedeelte van
ïericht hieromtrent wordt melding gemaakt van de

arrestatie van ̂ -SlglUSA )PP yy^Jyhet in verband daar-
mede in veiligheid brengen van de documentatie van de
Stichting,*voor eventueel later gebruik voor "Steun

van het voornemen, d e inmiddels ontbonden orfeani sa-
j ks eenheid" ia "Steun Wettig Gezag w te doen opgaan*

Het f ei t, dat de heren de LQffi en SCHEUSR lm deze Despre-
klngem worden g ekend. wij »t op een nauwe verbondenheid tus-
sen de Stichting en "Nationaal Reveil",



Bls*?é van het overzicht van Mei 1950
van anti-coaiffunistlsche organisatie*,
actiea en reacties en de particuliere
inlichtingendiensten.

&EZAH (C® 1D76)

Tal van personen uit anti-comsiunlstische organisa-
ties als hiervoren genoemd «erken mede in het Hatfo-

' tig
het Mervorea vermelde geg®veatdat de Stichting

haar documentatie in veiligheid heeft willen brengen,
*voor eventueel later gebruik voor *Stetm Wettig tëza
wijst erop dat de Stichting bezig is aan plannen tot
Inbouw in "Steun Itttlg Gezag",

11

72049 / 20-10-491 "MEULMAK sou zeer bevriend zijn niet
"de coifflaandant van de "Nati *

_ m sou hebben gezegd,dat
na Oct.l949).eem hoge functie

*zöu gaan bekleden**
tuut

klopt met de verklaring van Jan.1990 van T.1jJSlfiIlBaAt
der Son.Mare-blz.17 Tan het varhoorrapport

een
ationala

us«e« f inhoudende l
Omstreeks September./ October 194? had
onderhoud met Kolonel TEfiMAS^JB .dir.TOt de
jBgf ervf »PezoLVCTt 3, da t M.J S.E.MEUI^AI'Hvnd) reedt
had aangetreden voor de leiding van een (centraal)

.dat moest dienen om verschillende
antl-cosjmanistische groepen te bundelen in de Natio-
nale Re s erve, hè tg een zijn opdracht was.üLSIIJGA zegde
hem alle medewerking toe.De heer de TOORN of TOOF
(Apeldoorn) was daarbij tegenwoordigfhij had het
tiatief genomen tot dit onderhoud.

uit het geheel der gegevens aangaande het verband met
andere organisaties kan worden opgemaakt s
Ie. dat de «Stichting Opleiding Arbeidskrachten Heder-

land* een Inlichtingennet bezat over het gehele
landt
dat- de organisatie ons niet in z*n volle omvang
bekend is, da t ELS INGA bij zijn verhoor door de
Marechaussee wel yoel,maar lang niet alles heeft
bloot gelgd.dat dejlndruk, sprekend'e* de rapporten van
X A. dat wij nu "alles* we t en, me t de conclusie, dat
de dienst-EACKE «eer reinig materiaal bezat over
bijv,A,sterdam en de prov*aroningen onjuist is.
dat verschillende aanwijzingen erop duid en, dat de
Stichting haar activiteit niet heeft stop gezet na
de inbeslagneming van het materiaal t. g. v. de arres-
tatie van ïj»KLSlHGA(op !D-12-49)»Biaar ook nadi

2e

ifi



B!**f f van tot overxicht *kd 1950
i^oaaauBistlacrie organisat
«B reacties,en de partlcall

is voortg tot aystooatiache

f«& UM* van d« arrestatie van
aituötl» al» volgti

goede voet met
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;5ö van net overzicnt; Mei JL̂ PU van
anti-conaaunistlsche organisatie»tactiea
en reacties,en de particulier* Inlichtin-
gendiensten*

21e voor ds "mental
training *, sub *3 »i-.
21e voor de Europa-
kernen het overzicht
toetr*Volksweerbaar-
held, OD 849*

&* LTUURYg)
'.mm^fmmiï?)

stond onder leiding van
T reeds genoemd onder A. 2),

vervanger van fir«Ir«A«H»W«HACK£.en eigenaar
van drukkerlj-uitgererij "De Hof stad*, Ben Haag*
Verzorgde de uitgave vani

le.fo|Lders e^ b^Qchureg^wo^Wordt geen suffer11!

OV»P-

HoofdredacteuriDr.Johan B. van der
23a),ll-5-99 Kota Badja9
mogelijk pro-coamunis-

tischjzou intl̂ e relatie zijn geweest
van da communist Ir*A.SÏH0IK*
TSaa voofct« hoofdfiguur van de
" ' aldaar»

Redacteur iCarel M.STOUTHAM£R,(PD 4010),
4-10-18 Den Haag,won.Den Haag «Bad veel
relaties op het particuliere inlichtin-
gen terrein.85671 / 1 -̂4-Sfe /,©! 12?2i
De ui tgave*?er wachting" la einö Dec.1949,
na de arrestatie vin T3.£I£IKGA gestaakt.

is door NDe Hof stadHon t slagen.

My«irnuffi*y w tijdschrift vooï de Hoofd-
en Handwerkers en de ondernemer s, dl e In harmoni-
sche samenwerking welvaart brengen**

Hoofdredacteur » gQOTEHtElndhov«n|
e a c e u r « » t v n <

Het blad is slechts een enkele maaltin ge»
r ing e oplaag verschen^a*



Bl2*39 van het overzicht Mei 19$Ö van
anti-coiaiaunlstische organisatie»,acties
en reacties,en de particuliere inlich-

ten.

Haast deze eigen publicaties bezat de Stichting nog
diverse PÜBLICATIK^MOGBLIJKI^Dl^f die formeel tot een
andere organisaties behoorden,nl.i

4e* "Let op Uw Saeck* van het H.J.V»jzie hieivüfÉa sub.4j
/'W

5e» de nieuwsbulletins van de Hieuwsdienst "Persbelangen",

6e» de bulletins van het ftComitl ter bestudering
Maatsch»~en Pol«Vraagstukkentzie hiervoreaa s
kerheid bestaat hieromtrent ""c iet»

7e» "De Tri^e Per s*, weekblaadje van "KatioiBaal Reveil*
(niet zeker f vermoeden, aJTgeleid uit het contact van de
Stichting met de 2*t»kol*s SGIffiUEB en j^gS|zie hiervoren
sub*8)»

8e» Toorts is getracht het g eillust r eerde «eekblad "Jfiyjl
ffriiiB NederlandBot) te kop en» Men heeft daarin enige in-
vloed^ma-r de onderhandelingen hebben niet tot de over*
name geleid*



BI a. 40 van het OVERZICHT van
Kei 1950 van ant i-communistische

Jl* MBpjffKHingtS. iKLICHf IKQltmiH^T . acties en reacties en de
*"" 'part icul iere inlichtingendienst.

ÏD» HGLL&MD

Rot.t«r4amt T Jurk liXalipA.» vnd, Aanvankelijk hoofd van de ld. verklaart
in" SeptT» 1049 als zodanig te si jn ontslag te hebben $eno~
sten, ep<l to«n opgevolgd door
vaa fflattHOCT, l» ^jrd gearresteerd op 10.12.1949 In vrijheid
gesteld In Januari 1950.

"4ad EORTKSflCM*. PB » aart J. Korteweg, 11.0.19S1 RMa»,
wonende Rotterdam , vooraanstaand ille^al werker. Door 11-
sin$a aangetrokken als a aai» tent, aowel voor het directe
inlichtingenwerk, ala voor het leggen van contacten in het
land. ïerd betaald door Sla Inga. Ia lid van de fa. "Atlantie
Fojrmrdlag Office'*, Mcndraohtsvfeg 5ê Rotterdam.
Heeft met Piet de Beer veel groepen en personen aangetrokken,
over het gehele land* Kerkt ook in het buitenland.

"ff"* 3* PP88** Pl) 45Söt r'l«t«* J* ö* Beer, E8.S.1919 R*dam,
allaa "Witte Plet", vooraanstaand illegaal werker*
Eveneens door F4*1&@R aks asaistent aanzet r oferken. Selfde
werk als Korteweg; betaling evenzo. Ia lid v/d fa* "Atlantie
Forwarding Office", Eendracht a weg 5ê Rotterdam, Zie hier voren
sub S.

' p* glff^gTlIK . wonend e Sotterdai».
00575/5.9. 1049 /OD 127g: Traebtta voor groep Ha oké Duitse
valuta te verkrijgen, voor uitgave van boek van J.
was (is) secretaris v. d. Soorae consulaat-generaal in ft*dftm,
werd tegelijk met Tj. F:lain^ geareeeteerd en door O. v. J*
Rotterdam vervolgd.

Htndrlfcu» J« HOÜBOS. 5.10.1918 aeewijk, wonesde Rotterdam
alias wBoliê i^ietw.
64öOgAl.0.1S4S/OD 1272 : ontpopte zioïi als a^ent van de groep
üaeke.

Leeadcrt ̂ ^«C. KüOU. w^eo Kooij", g8,lg.l804 Rotterdain»
wonende fiotterdaffl, vooraanstaand 111. werk®r("zeefRana ** )
knap aakeiüBaii |40680A->.^»lS4a/CD 1872}
Vermoedelijk veer betrokken bij de orfptniaatle in de finan-

dan bij tiet inlichtingenwerk*

Ogr.jr.lt WR3CH001.. 2S*1* 19(̂ 5 Peraia, aannemer, wonende R * da»,
voorzitter vooririal l ge R»V*¥. H*daia ZuiA* Is medewerker. Ver-
kreeg van de adj.-eojmnie» J. v. d. li4SP£L v /d bevolking H rdam,
een geheim stuk ter inzage, ten gevolge waarvan deze werd
veroordeeld*

teelm diea«t F.T.Ti Rfd0j», afkom«tig
uit Leiden, waar M J ia Volkaweer baar held werkte. Kwam na
zijn overplaatsing naar H* da» onder Klalnga. Tijden» de be-
zetting waa Mij ooataetnaa voor 1. SAJSH3K8S. Ka de bevrijding
werkzaam bij Teoha. Dienst v/b* B.ff.v. . ft«»ti®« figuur, goed
bekeod met aftappen van telapiioona, enz.*



B 1«.4-1 vaa het overwicht Hel 1$'5Ö vaia
anti-eoramimistische organisaties,actiea
en reacties.en de particuliere inlich-
tingendiensten»

_ Haag*
Was enige maanden" hulprechercheur POD, informant
van Insp.r.r. W»C .J * JfOOMIHG CMr .üen. v. Politie) .
van wie hij ook betaling ontving «was voort* "hoofd
organisatie buitendienst Heclame6 van de "Algemene
Ned.Bouwkaaw.Aliast "Bi 11» en "Willij LAMBERÏS*.

Bij de oprichting van de Stichting "overgenomen*
van de "Haagse groep* «Xwam als ^hoofdrechercheur
onder KLSINGA.Werd door deze ook betaald, f. 75.-
per week, plus vrij veel onkoien»

E. . ...... l«MEtHMAStvnd. ,PD. . . . . . .(aangevraagd)

non.Laan van Meerdervoort 2$ Ben Haag .Heeft in
1949 in de L. O. gewerkt als *$ijs*|&xpertnea "Ëddy**
In 1949 had hij een ondergeschikte betrekking bi^
het Bede Kmis.Had de leiding van de Id*van "Volks-
iie©rl3aarheldwtBaar werkte reeds vanaf eind 1940 voor
de Stichting»

ie JbeKKerxerjc*won*ven mag-na pevrajoing gearres*
teerd en ontslagen al» rijksrechercheur.Aanbevolen
door Prof .LABOEMEYEB.Werkte onder van BKUOUW.Be-
gln 1949 wilde hij dat niet aeertkwam toen onder
ELöINGA.Werd betaald door ELSINGA,vt5ór 1949 via
van BEWüUW.

FyederUc GROI'ffi^L Sr.TPD
...... ......... ....... .......... ..... Den Haag*
Ook hij werkte onder van BEU OUW, weigerde later en
kwam onder ELSINGA.Betallng als bij Van DONK.Heeft
getracht*met sijn oude medewerkster Leonie BRAHDf .

de vooroorlogse speelclub weer op te richtexuHiet
gelukt.
Werkte hoofdzakelijk in A*da%o«m» met S «C. van dey

B.St./13-3-5ÖtEen zoon van GROHDEL zo\i barkeeper
in de "Oesterbar" a/d Herengracht te A'da
uit Be» Haag,medewerkster van ?an BEUOOW^was stamg
in de Oesterbar.



Bla»42 van het overzicht lel 1950 va»
anti~coiaciunistlsche organisati esfacties
reacties,en de particuliere inlicht end! en<
sten»

T..., ....... A „Van OKföERD£!f,-vnd*, alias "Eri
WOBEH8. ..... ........ « « .wQn.ïhorbeckelaaa 62 Den Haag.

In September 19*9 is HU Ï3.BLSIHGACPD775?) opgevolgd
als hoofd van de inlichtingendienst»

om Arnoldus A«W>lfolftlf S463T 7*8^05 Dm Saagf
2ermaker,wonJ>en Haag*

Als HACKE-medewerker aangetroffen door Van BELJQUW,

9002.28̂ 10̂ 1914 te_ _ _
Lborcaigborong.Me<aeTterker via Van BLLJ Ou W.

"Jeaime de VOS V

Werkte op de Ambassade van een Oost-Europees land*
Kreeg f» 100,-per maand plus onkosten van KLSIWGA»

Pleter de BB3gplj 16-4*1919 Schiedam,won.Den H^ag,
ambtenaar bevolkingsbureau Den Haag»
Medewerker van Van BELJÖUW,vriend van Torn WOLF.

18~4~14 Ben Haag, won .D en Haag*

BBluE en Lc^IJ VKLD «eraan door de Stichting
ter ke'oae voorgesteld aan Dr«Ir*M»H»i>AI^viE,toen deze
een ^curity-offlce» atocht voor de P.Ï.Ï..Geen vaa
drieën benoemd»
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